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 תקציר 

 סמנים גנטיים מסוג פולימורפיזם בסמן בודד 3,000" השיקה שבב חדש של "Illuminaחברת  2010בשנת 

(K3 במחיר של )לפרט עבור שבב ה 95$לפרט, לעומת  40$-K54 חברת  2012. בשנתIllumina" השיקה "

 40$הוא  K9.  מחיר קביעת גנוטיפ עבור שבב K3-סמנים, המחליף את שבב ה 8,762שבב חדש הכולל 

סמנים.  ועדת ספר העדר החליטה בשלב ראשון לקבוע  54,609הכולל  K54-עבור השבב ה 95$לעומת 

פרות, כולל כל הפרות העתודות בעדר הלאומי.  מטרת המחקר היא לפתח  500עבור  K9-גנוטיפים לשבב ה

.  תהליך K9-על בסיס גנוטיפים בשבב ה K54-שיטה להשלמת הגנוטיפים של כל הסמנים התקינים בשבב ה

מחקרים דיווחו מספר ובעולם פיתחו מספר תכניות לשחזור גנוטיפים   ." )שחזור(Imputationזה נקרא "

תכנית  הבשנה הראשונה של המחקר נבדק  ליים.אהצלחה בשחזור גנוטיפים בתנאים אופטימ 95%על 

BEAGLE  לשחזור נתוני ההדמיה מאוכלוסיית הבקר הישראלי.  בשנה השנייה בדקנו את התכנית

Findhap,  מתכנית בהרבה  הבמיוחד למבנה המשפחתי הקיים בבקר לחלב.  תכנית זו מהירהמתאימה

BEAGLE , פרטים באמצעות שבב  1,770נקבעו גנוטיפים עבור חזור.  באיכות הש תירידה משמעותיללא

 הדמייהיצרנו קובץ  כדי לבדוק את איכות חיזוי הגנוטיפים בתנאי ישראלפרות עתודות.  374, מהם K54-ה

יצרנו כך  .בכרומוזומים , פרט לכל סמן תשיעי לפי סדר הסמניםשל הפרות כל הגנוטיפיםאת " מחקנו" בו

 1,394סמנים תקינים.  עבור שאר  38,629סמנים "ידועים" מתוך  4,248-פרות עם גנוטיפים ל 373מדגם של 

ע"י הפעלת תכנית . פרטים עם מידע על קשרי משפחה )פרים ועגלים(, הגנוטיפים המקוריים שלהם נשמרו

Findhap הגנוטיפים של שבב ה התקבל שחזור-K54  סמנים , בתנאי שלאב היה גנוטיפ ל93%במהימנות של

ניתן לקבוע אומדן הורשה גנומי של עגלה וגם לקבוע את הנעקבות שלה  40$.  לכן, במחיר K54-שבב העל 

השבב החדש של חברת אילומנה המחליף את למקרה גניבה ולאמת את האבהות הרשומה בספר העדר.  

( הכנסה 2( שיפור מהימנות השיחזור )1היו המטרות הבאות: ). בפיתוח שבב SNP 8,762כולל  k3השבב 

  לשבב גנים רציסביים שהם לרשות הציבור ואתרים על הגנום שנמצאו בהם השפעות לתכונות כלכליות. 

השיפור במהימנות אומדן ההורשה יאפשר לרפתן הישראלי קבלת החלטות טובה יותר בתחומים של 

 ברת עוברים.     סלקציה, הזרעות בזרמה ממוינת והע

 

Abstract 

In 2010 Illumina Inc., released the 3K bovine BeadChip, which included 3,000 markers for a 

price of $40, as compared to $95 for the 54K BeadChip, which includes 54,609 markers.  In 

2012 Illumina replaced the 3K BeadChip with the 9K BeadChip, which includes 8,762 

markers, also for $40.  The Israeli Herdbook committee decided as a first step to genotype 

500 cows, including all elite cows, for the low density chip.  The objective of this project was 

to develop and test an algorithm for imputation of genotypes for markers included in the 54K 

chip, but missing on the 9K chip. Several algorithms were developed for imputation of 

genotypes, and correct imputation rates of 95% under optimal conditions were reported.  

During the first year of the project we tested the “BEAGLE” program on simulated data.  

During the second year of the project we tested the “Findhap” program, which takes 



advantage of the unique population structure of commercial dairy cattle populations.  This 

program is much faster that BEAGLE without a significant reduction in the accuracy of 

imputation.  A total of 1,770 animals were genotyped for the 54K chip, including 374 elite 

cows.  In order to test the algorithm, the genotypes of the cows were deleted, except for each 

ninth marker, leaving 4,248 markers out of 38,629 valid markers on the 54K chip.  For the 

remaining 1,394 animals (bulls and calves) with pedigree information, complete genotypes 

were retained. Accuracy of imputation was 93%, provided that the sire was genotyped for the 

54K chip.  Thus it is possible for $40 to compute genomic evaluations for calves or cows.  

This information can also be used to verify parentage or theft, and can be used by the farmer 

to improve decisions on selection, mating and embryo transplantation.  

 

 מבוא

מחקרים רבים הראו שניתן להעלות את המהימנות של אומדני הורשה )א"ה( של פרים צעירים ע"י שימוש 

במידע של סמנים גנטיים.  מהימנות א"ה גנומי עולה בהדרגה ככל שמספר הסמנים עולה.  שבב הדנ"א 

K54  של חברתIllumina 54,609, המכיל ( סמנים מסוג פולימורפיזם בנוקליאוטיד יחידSNP הוא כיום ,)

.  המחיר לקביעת גנוטיפים לפרט באמצעות לחלב של פרים בבקר םיהכלי הסטנדרטי לחישוב א"ה גנומי

סמנים.  קיימות מספר תכניות  8,762, הכולל K9-לשבב ה 40$לעומת מחיר של  95$הוא  K54-שבב ה

. התהליך הנ"ל K9-על בסיס הגנוטיפים בשבב ה K54-מחשב להשלמת הגנוטיפים של הסמנים בשבב ה

"הפלוטיפים",  גנוטיפים באמצעותמבצעות שחזור (.  השיטות המיושמות כיום Imputationנקרא "שחזור" )

  לצאצא. העוברים ללא שחלוף מהורהבכרומוזום קצרים מקטעי דנ"א 

כיום גדל הביקוש של רפתנים לקבל אומדני הורשה גנומיים לפרות ועגלות. משיקולי עלות/תועלת 

. זהעגלות לשבב  150,000-, נבדקו כ2013 לאפריל.  בארה"ב, נכון K9הרפתנים בודקים את הפרות בשבב 

רוף הרפתן מחליט על העגלות ומממן את עלות הבדיקה.  תוצאות הבדיקה נשלחות למחשב הרפת בצי

העגלה ברפת המקומית וברמה הארצית.  השיפור במהימנות א"ה מאפשר לרפתן קבלת הא"ה של דירוג 

 החלטות טובה יותר בתחומים: סלקציה, הזרעות בזרמה ממוינת והעברת עוברים.     

 לענות על הדרישות הבאות:  תכנית השחזור צריכה

 של כל פרט במדגם.לסמנים פענוח מרבי של הגנוטיפים  .1

 מן הרצה סביר ז .2

.  הקטןשבב המתוצאות  54kלחיזוי של שבב  90%-(  דיווחו על מהימנות הגבוהה מ2012וונג ושות' )

תכנית   (.2007)ברוניג וברוניג, BEAGLE בשנה שעברה ביצענו ניסיון של שיחזור גנוטיפים לפי תכנית 

BEAGLE  נכתבה בעיקר עבור שחזור גנוטיפים באוכלוסיות אדם.  תכנית זו היא אופטימאלית מבחינת

-)וואן   Findhapשיעור הדיוק בשחזור, אך דורשת שעות זמן מחשב עבור פענוח כל כרומוזום.  התוכנית

טיפים קובעת הפלו  Findhap ( נכתבה במיוחד עבור המצב המשפחתי הקיים בבקר לחלב.2011רדן ושות', 

בעיקר בעזרת ניתוח של המבנה המשפחתי, וגם משתמשת בשכיחותם הכללית של הפלוטיפים 

 (.  2012)וונג ושות',  BEAGLEהוא שניות, לעומת שעות עבור  Findhapבאוכלוסייה.  זמן ההרצה של 



לשחזור גנוטיפים של פרות מעדר הבקר  Findhapמטרת המחקר הייתה לבדוק את יעילות התכנית 

 הישראלי. 

 

 נתונים ושיטות 

 912פרות עתודות. הגנוטיפים עבור  374, מהם K54-פרטים באמצעות שבב ה 1,770נקבעו גנוטיפים עבור 

המרכז לפרמוגנטיקה, מכון רפפורט למחקר במדעי הרפואה, (פרים זקנים יותר נקבעו ע"י א' שיין ונ' אבידן 

(. שני עגלים נפסלו בגלל Lincoln, NE) Geneseek.  יתר הגנוטיפים נקבעו ע"י חברת )חיפה הטכניון,

עבור האב.  לכן,  לסמנים חוסר מידע על קשרי משפחה שלהם.  פרה אחת נפסלה בגלל העדר גנוטיפ

ם נפסלו סמנים לא פולימורפים, סמנים ע K54-פרטים.  מתוך הסמנים בשבב ה 1,767המדגם לניתוח כלל 

ים, סמנים על כרומוזום טהפר תחצימגנוטיפים לסמן אחר, סמנים עם גנוטיפים תקינים על פחות מבזהות 

 סמנים תקינים.   38,629המין וסמנים עם מיקום לא ידוע.  נשארו 

 373ע"י "מחיקת" כל הגנוטיפים, פרט לכל סמן תשיעי לפי סדר הסמנים בכרומוזומים, יצרנו מדגם של 

פרטים עם  1,394סמנים תקינים.  עבור שאר  38,629סמנים "ידועים" מתוך  4,248-גנוטיפים לפרות עם 

 מידע על קשרי משפחה )פרים ועגלים(, הגנוטיפים המקוריים שלהם נשמרו.

 29עד  20בהרצה אחת, וכרומוזומים  19עד  1כרומוזומים את שיחזור בגלל מגבלות חומרה, הרצנו 

שניתנים לשינוי ע"י המפעיל.  שינינו את הפרמטרים  Findhapרמטרים בתכנית יש מספר פ  בהרצה שניה.

התוכנית משחזרת גם גנוטיפים שהיו חסרים מלכתחילה, הן עבור  עד להשאת שיעור הדיוק של השחזור. 

הפרות עם גנוטיפים "מחוקים" והן עבור יתר הפרטים.  התכנית גם משנה גנוטיפים "תקינים" כאשר 

פרט מסוים אינו מתאים לאף אחד מהפלוטיפים הקיימים באוכלוסייה באותו אתר.  לאחר הפלוטיפ של 

עבור כל הגנום ועבור כל כרומוזום  בין הגנוטיפים הידועים והגנוטיפים המשוחזרים. השווינוההרצות, 

 לחוד נקבע שיעור הדיוק של גנוטיפים משוחזרים מתוך סה"כ הגנוטיפים הידועים.

 

 ודיון תוצאות

, של דקות בודדות, היה זניח לעומת הזמן הדרוש להכנת הקבצים להרצה.  Findhapזמן ההרצה של תכנית 

עבור כל הכרומוזומים התכנית שחזרה את כל הגנוטיפים המחוקים וגם את כל הגנוטיפים החסרים במדגם 

סמנים  29,509מתוך . 1פרות מופיע בטבלה  373המקורי. שיעור הדיוק בשחזור גנוטיפים במדגם של 

הפרות במדגם  373-ב Geneseekגנוטיפים תקינים לפי תוצאות  26,001היו בממוצע  19עד  1בכרומוזומים 

התאמות בשני האללים בין הגנוטיפים -אי 33-התאמות באלל אחד ו-אי 1,836(.  בממוצע היו 88%)

מהגנוטיפים  92.5%המקוריים והגנוטיפים המשוחזרים. בסך הכול התקבל בממוצע חיזוי נכון של 

סמנים היו  8,719מתוך  29עד  20עבור כרומוזומים   בין הפרות. 2%ה"מחוקים" עם סטיית תקן של 

-אי 604(.  בממוצע היו 87%בפרות המדגם ) Geneseekגנוטיפים תקינים לפי תוצאות  7,574בממוצע 

והגנוטיפים המשוחזרים.  התאמות בשני האללים בין הגנוטיפים המקוריים-אי 12-התאמות באלל אחד ו

בין  2.7%מהגנוטיפים ה"חסרים" עם סטיית תקן של  92.4%בסך הכול התקבל בממוצע חיזוי נכון של 

בשחזור סמנים לפי  94%( ניתחו שלושה כרומוזומים ומצאו דיוק ממוצע של 2012הפרות.  וונג ושות' )

 .K54-ל K7-מהשבב ה Findhapתכנית 

.  שיעור הדיוק בשחזור לפי כרומוזום נע 1הכרומוזומים מופיעות באיור  29תוצאות החיזוי עבור כל 

.  כללית הכרומוזומים בבקר ממוספרים לפי אורכם מהגדול ביותר עד הקטן ביותר.  94.5%עד  89.5%בין 



ושכיחות כאמור, שחזור גנוטיפים מבוסס על קביעת ההפלוטיפים בהתאם למידע על קשרי משפחה 

ההפלוטיפים באוכלוסייה.  בקצוות הכרומוזומים יש פחות מידע לקביעת הפלוטיפים, ואיכות השחזור 

נמוכה יותר.  לכן, שיעור הטעויות גבוה יותר עבור כרומוזומים קצרים, היות ויחסית יותר מהכרומוזום 

העלתה את צפיפות הסמנים בקצוות הכרומוזומים בשבב  Illuminaנמצא באזור הקצוות.  מסיבה זו חברת 

בצע ניתן גם ל K54-ו K9-על בסיס המידע על שבב ההראו ש( 2010) ושות'וולר ( 2008.  ברוך וולר )K9-ה

במהימנות העולה על  ולאתר אבות במקרה של אבהות שגויה על בסיס הרישום בספר העדר בדיקת אבהות 

99%   . 

 

 

 פרות.  373. שיעור שיחזור גנוטיפים במדגם של 1טבלה 
   

 שיעור חיזוי )%( התאמות-ממוצע מספר אי  מספר  כרומוזומים
  אללים 2-ב באלל יחיד  גנוטיפים תקינים סמנים 
1-19 29,509 26,001  1,836 33 92.5 
20-29 8719 7574  604 12 92.4 

 
 
 

 

 הכרומוזומים.  29עבור כל חזור גנוטיפים ששיעור הדיוק ב. 1 איור
 
 

 כרומוזום מספר

                                     סמנים כ"סה               תקינים סמנים             נכונים שחזורים %
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 סיכום עם שאלות מנחות 

 
 הדו"ח תוך התייחסות לתוכנית העבודה. מטרות המחקר לתקופת .1

 

 .K9-על בסיס גנוטיפים בשבב ה K54-לפתח שיטה להשלמת הגנוטיפים של כל הסמנים התקינים בשבב ה
 
 
 

 עיקרי התוצאות  .2

 , בתנאי שלאב יש 93%במהימנות של  K54-לשחזר את הגנוטיפים של שבב ה Findhapניתן ע"י הפעלת תכנית 

 .  K54-גנוטיפ בשבב ה
 
 

 המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר בתקופת הדו"ח.

  ,לקבוע את הנעקבות שלה למקרה גניבה ,ניתן לקבוע אומדן הורשה גנומי של עגלה 40$במחיר 
 .  ולאתר אבות במקרה של אבהות שגויה בספר העדר לבצע בדיקת אבהות על בסיס הרישום

 יותר בתחומים של סלקציה, השיפור במהימנות אומדן ההורשה יאפשר לרפתן הישראלי קבלת החלטות טובה 
 הזרעות בזרמה ממוינת והעברת עוברים.     

 
 בעיות שנותרו לפתרון ו/ או שינויים ) טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים ( שחלו במהלך העבודה ; התייחסות המשך המחקר

 גנוטיפים של פרטים בלי הורים עם גנוטיפים לשבב הגדול.שיחזור 
 חזור עבור קביעת אומדני הורשה גנומיים.בדיקת תוצאות הש

 
 

 מדעי מאמר בפרסום כמקובל ביבליוגרפי ציטט - בכתב פרסומים :ח”הדו בתקופת שנוצר הידע הפצת
 עדיין לא

 
 
 

 אחת מהאופציות( פרסום הדו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"ח: )סמן
 )ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 

 

 

 


